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سوريا تكسر أحـ

املواجهة حول سوريا ال تزال محتدمة .صحيح أن املبادرة الروسية ّ
عطلت العدوان أو أرجأته،
لكنها نقلت الصراع إلى أروقة مجلس األمن الدولي ،حيث يريد الغرب سيفًا مصلتًا على دمشق،
فيما يطالبه الروس ببيان ترحيب باقتراح نزع السالح الكيميائي السوري

الصدام حول سوريا إلى مجلس األمن

اختبار ّنيات ...وقوى

الترحيب الغربي بمبادرة موسكو حول
الكيميائي السوري سرعان ما انقلب إلى
اختبار ّنيات ترافق مع محاولة لتكريسها
ً
ت �ن��ازال دول �ي��ًا ي�ض��ع س�ي��ف م�ج�ل��س األم��ن
على قبة دمشق .مناورة مشبوهة سارعت
روس�ي��ا إل��ى رفضها ،معلنة أن اقتراحها
ب �ن��زع ال �سل��اح ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي ال �س��وري ره��ن
تخلي الواليات املتحدة عن عزمها توجيه
ضربة عسكرية إلى بالد الشام.
البداية كانت مع مطالبة فرنسية ،تبنتها
بريطانيا والواليات املتحدة ،الستصدار
قرار من مجلس األمن تحت الفصل السابع.
ع � �ن� ��وان ف �ض �ف ��اض ي �س �ت �ب �ط��ن اس �ت �ع ��ادة
لتجربة ال �ن��ووي ال �ع��راق��ي ،م��ع م��ا رافقها
م��ن ف��رق تفتيش وذرائ� ��ع ال تنضب لشن

عدوان ،هذه املرة تحت علم األمم املتحدة.
طلب وضعه الغرب ضمن املعادلة التالية:
إم��ا ال�ق�ب��ول ،أو نعتبر امل �ب��ادرة ال��روس�ي��ة
م�م��اط�ل��ة لتجنيب س��وري��ا ال �ض��رب��ة .ج��اء
ال � ��رد ال� ��روس� ��ي ب ��ال ��رف ��ض ال� �ق ��اط ��ع :ن�ق�ب��ل
باستصدار إعالن من رئيس مجلس األمن
يرحب ب��امل�ب��ادرة ال��روس�ي��ة ،مرفقة بدعوة
إلى انعقاد مجلس األمن في جلسة مغلقة
طارئة لهذه الغاية تحدد موعدها أمس،
لكن سرعان ما ألغيت .قال رئيس املجلس
ل� �ه ��ذا ال �ش �ه ��ر ،م� �ن ��دوب اس �ت ��رال �ي ��ا غ ��اري
كوينالن ،إن موسكو سحبت الطلب.
م� �ش ��روع ال �ب �ي��ان ال ��روس ��ي ك� ��ان ي�ت�ض�م��ن
ترحيبا بمبادرة موسكو ،ودعوة موجهة
إل��ى االم�ي�ن ال �ع��ام ل�لام��م امل�ت�ح��دة واالم�ي�ن

موسكو :صور ومواد الفيديو
لهجوم الغوطة كانت مفبركة
أعلنت وزارة الخارجية الروسية ّأن هناك أدل��ة مقنعة على فبركة ص��ور لضحايا
الهجوم الكيميائي املزعوم في ريف دمشق يوم  21آب .وأوضحت ّأن الخبراء الدوليني
عرضوا ،خالل الدورة الـ 24ملجلس حقوق اإلنسان في جنيف ،أدلة تشير الى أن صور
ومواد الفيديو عن الهجوم الكيميائي في ريف دمشق كانت مفبركة.
وعرض املؤتمرون على الجمهور شهادات العديد من شهود العيان ،الذين أكدوا أن
مقاتلني معارضني استخدموا السالح الكيميائي في الغوطة الشرقية .وتم تسليم
نتائج التحقيق التي أجراها النشطاء والشهادات إلى لجنة التحقيق الخاصة بسوريا
التابعة ملجلس حقوق اإلنسان ،حسب الوزارة .وتابعت الخارجية الروسية أن جميع
املشاركني في املؤتمر ،ال��ذي جاء بعنوان «التهديدات األميركية في استخدام القوة
ض��د س��وري��ا» ،أك��دوا أن تطبيق السيناريو العسكري ف��ي س��وري��ا ،واالل�ت�ف��اف على
مجلس األمن الدولي ،يعد خرقًا سافرًا للقانون الدولي.
(األخبار)

ال�ع��ام ملنظمة حظر االس�ل�ح��ة الكيميائية
واألط ��راف املعنية ل�ب��ذل الجهود م��ن أجل
ت�ن�ف�ي��ذه��ا ،م��ع ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى ع ��دم وج��ود
ب��دي��ل للتسوية السياسية الدبلوماسية
ل �ل �ن��زاع ف ��ي س ��وري ��ا .وت ��زام ��ن م ��ع ت��أك�ي��د
الرئيس فالديمير بوتني أن ش��رط تنفيذ
امل �ب��ادرة أن تتخلى ال��والي��ات املتحدة عن
توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا .وقال
«م ��ن ال�ص�ع��ب اج �ب��ار س��وري��ا او ب�ل��د اخ��ر
ع �ل��ى أن ي �ن��زع س�ل�اح��ه ف ��ي ش �ك��ل اح ��ادي
ال �ج��ان��ب اذا ك ��ان ث�م��ة ع�م��ل ع�س�ك��ري قيد
التحضير ضد هذا البلد».
ك��ان ال��رئ�ي��س ب ��اراك أوب��ام��ا ق��د أع ��رب عن
موافقته على مناقشة امل�ب��ادرة الروسية،
على م��ا أف��اد م�س��ؤول ف��ي البيت األبيض،
أوض � � ��ح أن ال ��رئ � �ي ��س األم � �ي� ��رك� ��ي ن��اق��ش
ال �ع��رض م��ع ال��رئ�ي��س ال�ف��رن�س��ي ف��ران�س��وا
ه ��والن ��د ورئ �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة
ديفيد كاميرون ،واتفق القادة على العمل
مع روسيا والصني للتحقق من «امكانية
تطبيق االق �ت��راح ال��روس��ي ل��وض��ع جميع
االس �ل �ح��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ال �س��وري��ة وامل� ��واد
املرتبطة بها تحت االشراف الدولي الكامل
م ��ن اج� ��ل ض �م��ان ال �ت �خ �ل��ص م �ن �ه��ا بشكل
يمكن التحقق منه وتطبيقه».
بدوره ،قال كاميرون أنه يأخذ هذا العرض
«على محمل ال�ج��د» ،مشيرا إل��ى أن بالده
ستنضم إل��ى ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وفرنسا
في تقديم مشروع ق��رار حوله في مجلس
األم��ن ال��دول��ي .وأض ��اف أن ع��رض سوريا
«مثير لالهتمام ،وف��ي ح��ال ت��م التخلص
من واح��د من أضخم مخزونات األسلحة
الكيميائية فإن ذلك سيكون خطوة كبيرة
إل ��ى األم� � ��ام .ي �ج��ب ال �ت �ع��ام��ل م �ع��ه ب�ج��دي��ة
وي �ح �ت ��اج إل � ��ى اخ �ت �ب ��ار ب �ش �ك��ل ص�ح�ي��ح،
ووض��ع ج��دول زم�ن��ي م�ح��دد» ،والف�ت��ًا الى
انه «يتعني على اململكة املتحدة وحلفائها
أن تظل متشككة في العرض السوري لكي

ال يتحول إلى مجرد خدعة» .غير أن وزير
الخارجية ال��روس��ي سيرغي الف��روف كان
حاسما في اب�لاغ نظيره الفرنسي ل��وران
ف��اب �ي��وس ،ف ��ي خ�ل�ال م �ك��ام��ة ه��ات �ف �ي��ة ،أن
روسيا ت��رى أن��ه «ال يمكن قبول» مشروع
ال �ق��رار ال�ف��رن�س��ي ف��ي االم ��م امل�ت�ح��دة ح��ول
االس�ل�ح��ة الكيميائية ال�س��وري��ة املتضمن
ق� ��رارًا ي �ص��دره م�ج�ل��س االم ��ن ال ��دول ��ي مع
ت�ح�م�ي��ل ال �س �ل �ط��ات ال �س ��وري ��ة م�س��ؤول�ي��ة
االستخدام املحتمل ألسلحة كيميائية.
وك ��ان ف��اب�ي��وس ق��د اع�ل��ن ف��ي وق��ت سابق
أن ف��رن �س��ا س �ت��رف��ع م � �ش� ��روع ق� � ��رار ام� ��ام
م�ج�ل��س االم� ��ن ي �ن��ص ع �ل��ى ادان � ��ة م �ج��زرة
 21آب ويطالب بتفكيك ترسانة االسلحة
الكيميائية ت�ح��ت اش ��راف دول ��ي .وينص
مشروع القرار ايضًا على «عملية مراقبة
وتفتيش ت��ام��ة» م��ن قبل املنظمة الدولية
وع �ل��ى ح �ظ��ر االس �ل �ح��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة وف��ي
حال حصول انتهاكات يلفت إلى «عواقب
ج ��دي ��ة» ت �ت��رت��ب ع �ل��ى س� ��وري� ��ا .واس �ت �ن��د
النص إلى الفصل السابع في ميثاق االمم
املتحدة الذي يجيز استخدام القوة.
وأك ��د وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ب��ري�ط��ان��ي ول�ي��ام
هيغ أن ل�ن��دن ستؤيد أي ق��رار «م��وث��وق»

يتخذه مجلس األمن الدولي حول سوريا،
م�ش��ددًا على ض��رورة أن ينص ه��ذا القرار
على إمكانية استخدام القوة.
في املقابل ،كشف الفروف أن روسيا تعمل
م ��ع ال �ج��ان��ب ال� �س ��وري ع �ل��ى اع � ��داد خطة
محددة لتنفيذ امل�ب��ادرة الروسية ،مشيرا
إلى أن العمل على إنجاز الخطة سيجري
بالتعاون مع االمم املتحدة .ولفت الفروف
ّ
إل��ى أن امل�ب��ادرة «ليست روس�ي��ة بالكامل،
ب � ��ل إن � �ه� ��ا م �ب �ن �ي��ة ع� �ل ��ى االت � � �ص� � ��االت م��ع
زمالئنا األميركيني ،وعلى تصريح وزير

طلب أوباما من
الكونغرس تأجيل
التصويت على قرار
الضربة العسكرية

أبلغ الفروف لوران فابيوس عدم قبول موسكو مشروع القرار الفرنسي في األمم املتحدة (أ ف ب)

أمر اليوم من واشنطن :المبادرة الدبلوماسية أو ًال
عصفت املبادرة الروسية
ّ
بشأن سوريا بيوميات التحرك
األميركي بدءًا بجلسات
الكونغرس وعملية التصويت
ً
وصوال الى الكالم الذي ينطق
به باراك أوباما في جلساته
وفي اإلعالم .األمر األكيد هو
أن تلك املبادرة ُبحثت بني
الرئيسني األميركي والروسي
خالل قمة العشرين األسبوع
املاضي وأن األميركيني باتوا
يتمسكون بها كخشبة إنقاذ

ف� �ي� �م ��ا ك� � � ��ان ب � � � � ��اراك أوب � � ��ام � � ��ا ي� �ع� �ت ��زم
ت �خ �ص �ي��ص ي��وم��ي االث� �ن�ي�ن وال �ث�ل�اث��اء
لعرض خطته القاضية بشن ضربات
ع� �س� �ك ��ري ��ة «ع � �ق� ��اب � �ي� ��ة» ض � ��د ال� �ن� �ظ ��ام
ال� � �س � ��وري وامل � �ض � ��ي ب ��إق � �ن ��اع ال � �ن� ��واب
وال�ش�ي��وخ وال ��رأي ال�ع��ام ب �ق��راره ،وج��د
ال� ��رئ � �ي� ��س األم� � �ي � ��رك � ��ي ن� �ف� �س ��ه ب� �ص ��دد
ال �ت �ع �ل �ي��ق ع �ل��ى م � �ب� ��ادرة دب �ل��وم��اس �ي��ة
روس � � �ي� � ��ة م � �ف� ��اج � �ئ� ��ة ت � �ق � �ض ��ي ب� �ف ��رض
رق��اب��ة دول �ي��ة ع �ل��ى ت��رس��ان��ة االس�ل�ح��ة
ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ال � �س� ��وري� ��ة وت ��دم� �ي ��ره ��ا.
م �ب��ادرة ق��ال ف�ي�ه��ا ب�ع��ض الصحافيني
األم �ي��رك �ي�ين أم ��س إن �ه��ا ك��ان��ت «ه �ف��وة
ح �م �ق��اء» ت �ف� ّ�وه ب�ه��ا ج��ون ك �ي��ري أث�ن��اء
م ��ؤت� �م ��ره ا ّل� �ص� �ح ��اف ��ي ف� ��ي ل � �ن� ��دن« .ل ��م
ي �ك��ن ي �ت ��وق ��ع ك� �ي ��ري أن ي ��ؤخ ��ذ ك�لام��ه
ع �ل��ى م �ح �م��ل ال �ج ��د م ��ن ق �ب��ل ال � ��روس»
ّ
ق��ال بعض املعلقني الصحافيني أمس
فيما كشفت بعض مصادر الخارجية

األميركية أن «الفروف ّ
تحدث مع كيري
هاتفيًا قبل عقد املؤتمر الصحافي في
لندن».
ل�ك��ن ت�ل��ك امل �ص��ادر ل��م ت��وض��ح إذا ك��ان
كيري قال لالفروف إنه يعتزم اإلشارة
الى املبادرة في املؤتمر الصحافي.
وف � ��ي س �ل �س �ل��ة م� �ق ��اب�ل�ات ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة
أج� ��راه� ��ا أوب � ��ام � ��ا ،أع� �ل ��ن أن االق � �ت� ��راح
ال � ��روس � ��ي ال� �ق ��اض ��ي ب ��وض ��ع ت��رس��ان��ة
االس �ل �ح��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي� ّ�ة ال �س��وري��ة تحت
إش � � � ��راف دول � � ��ي ي �ج��ن �ب �ه ��ا ال� �ض ��رب ��ات
ّ
العسكرية ،قد يشكل «اختراقًا كبيرًا»،
ّ
ل�ك�ن��ه ح ��ذر م��ن أن��ه «ل��م ي �ص��رف النظر
ّ
ّ
ع � � ّ�ن ال � �ح � ��ل ال � �ع � �س � �ك� ��ري» .وش � � � ��دد ف��ي
ك��اف ��ة إط�ل�االت ��ه ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ع �ل��ى أن
ال�خ�ط��ة ال��روس �ي��ة ال �ت��ي واف �ق��ت عليها
سوريا جاء ت نتيجة موقف الواليات
املتحدة ال�ت��ي أظ�ه��رت ج� ّ�دي��ة تهديدها
باستخدام القوة العسكرية.

وق� ��ال أوب ��ام ��ا ،ل�ش�ب�ك��ة «إن ب ��ي س ��ي»،
«اعتقد أن م��ا ن��راه اآلن ه��و أن تهديدًا
جديًا من الواليات املتحدة بشن ضربة
ع�س�ك��ري��ة وب��دع��م محتمل م��ن ع��دد من
دول ال �ع��ال��م ،ج�ع�ل�ه��م ي�ت��وق �ف��ون قليال
للتفكير وي��درس��ون ما اذا ك��ان يتحتم
ع �ل �ي �ه��م االق� � ��دام ع �ل��ى ه� ��ذه ال �خ �ط��وة».
وتابع «اذا فعلوا ذلك ،فقد يشكل االمر
اخ �ت��راق��ا ه � ّ
�ام ��ًا .ل �ك��ن ع�ل�ي�ن��ا ال�ت�ش�ك�ي��ك
ألن ه��ذا ليس االس�ل��وب ال��ذي رأيناهم
ي �ت �ص��رف��ون ب �م��وج �ب��ه خ �ل�ال ال�س�ن�ت�ين
املاضيتني».
وحرص الرئيس االميركي في مقابالته
ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ال �س� ّ�ت ع�ل��ى االش ��ارة ال��ى
أنه «بحث املسألة مع الرئيس الروسي
ف�لادي�م�ي��ر ب��وت�ين خ�ل�ال ق�م��ة مجموعة
ال �ع �ش��ري��ن االس �ب��وع امل��اض��ي ف��ي س��ان
ب �ط��رس �ب��ورغ» .وق� ��ال أوب ��ام ��ا ،ل�ش�ب�ك��ة
«فوكس نيوز»« ،اذا كان بوسعنا بذل

ه��ذه الجهود الدبلوماسية وال�خ��روج
بآلية قابلة للتطبيق من أجل التعامل
م��ع االس�ل�ح��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ف��ي س��وري��ا،
فسنؤيد ذلك تماما».
وت��أك�ي��دًا ل�ك�لام أوب��ام��ا ،أع�ل��ن املتحدث
ب ��اس ��م ال �ك��رم �ل�ي�ن أم� ��س أن ال��رئ �ي �س�ين
ال ��روس ��ي واالم� �ي ��رك ��ي «ب �ح �ث��ا م �س��أل��ة
اإلش � � � � � ��راف ال � � ��دول � � ��ي ع � �ل� ��ى االس� �ل� �ح ��ة
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ال �س��وري��ة أث �ن��اء ل�ق��ائ�ه�م��ا
على انفراد في قمة مجموعة العشرين
االس �ب��وع امل��اض��ي» .ورف��ض ديميتري
ب �ي �س �ك��وف أن ي ��وض ��ح م ��ن ك � ��ان وراء
ه��ذه ال�ف�ك��رة ،وق��ال «ال ننشر مضمون
املحادثات».
م� ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،أع � �ل� ��ن وزي � � ��ر ال �خ ��ارج� �ي ��ة
ال� ��روس� ��ي س �ي��رغ��ي الف � � ��روف أم � ��س أن
االق� �ت ��راح ال ��ذي ط��رح��ه ل �ي��س «م �ب��ادرة
روسية بالكامل» .وشرح «لقد انبثقت
م��ن ات �ص��االت أج��ري �ن��اه��ا م��ع ن�ظ��رائ�ن��ا

